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AGT parkeler, doğanın derinliklerinden izler taşıyor. 
Rengiyle, dokusuyla ve duygusuyla, şehir hayatının 
ortasında doğal bir yaşam vadediyor. 

AGT’nin yenilikçi yaklaşımı, parkelerinde de kendini 
gösteriyor. Teknik özelliklerindeki detaylarla fark 
yaratan parkeler, dekorlarıyla da trendlerin öncülüğünü 
üstleniyor. 

Farklı zevk ve ihtiyaçlara hitap eden ve tasarımlarıyla 
büyüleyen AGT Parke çeşitlerinden biri, mutlaka sizin 
seveceğiniz gibi. 

Keşfetmeye hazır mısınız?

Floorings of AGT bear the trace from deepest parts of the 
nature. A natural life awaits you at the middle of the city 
with its color, texture and feeling.

Innovative approach of AGT shows itself with its flooring as 
well. The floorings that make the difference with the details 
in its technical features, undertake the leading of trends.

There is always an AGT flooring, appealing to different 
tastes and needs with its fascinating designs. Just as you will 
like it. 

Are you ready to discover?
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lilyum
lilies
Taze bir esinti. A fresh breeze. 
Büyük değişimlerin sırrı, küçük detaylarda saklı.
Lilyum ile evinizin havasını değiştirmek işte bu kadar kolay.
Secrets of the greatest alterations are hidden in details.
It is that simple to change the mood of your home.
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AC3-31

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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anemon
anemone

Aradığınız huzur yuvanızda.
Serenity at your home. 

Akdeniz sahillerinin huzuru evinize taşınıyor.
Anemon, evinizdeki mutluluğa eşlik edecek.

Peace of the Mediterranean beaches will be at your home!
Anemon will be the new companion of

the happiness in your home.
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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mimoza
Her gün bahar.

Spring for everyday.

En keyifli anlar evde geçer. Baharın da müjdeleyicisi olan
Mimoza ile evinizde her gün baharı yaşayın.

Moments, that you spent at home, are the happiest ones. 
Feel spring everyday at home with Mimoza by 

announcing good news.
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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akasya
acacia
Görünenden fazlası? Expecting more? 
Hayattan fazlasını bekleyenleri kalıbına sığdıramazsınız.
Akasya’da beklediğinizden fazlasını bulacaksınız.
People who expect more than it seems from life, can not be fitted in a shape.
Acacia is above your expectations.
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

1514



vegas
Değişimi gösterin. Show off the change. 

Vegas çiçeğinin yalnızca adı değil, saf ihtişamı da onda.
Vegas, evinizdeki yeniliği gözler önüne serer.

Not only its name, Vegas flower's itself even has a pure magnificence!
Vegas represents innovation in your home.
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ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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frezya
freesia
Enerjik evler. Energetic homes. 
Kokusu etrafını, sıcaklığı da yuvanızı saran çiçeklerin enerjisi,
Frezya ile ayaklarınızın altına seriliyor.
The embracing, and warming energy of the flowers will be
brought to your home, thanks to Freesia.
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on actual products.
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TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS STANDART / 
STANDART SONUÇLAR / RESULTS

Elemanlar arası kalınlık farkı,t
Thickness difference between elements EN 13329

T ortalama< 0,50mm t max-tmin<0,50mm
T average< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

Elemanın baş kısım gönye sapması,q
Deviation from squareness of element EN 13329 Q max< 0,2mm

Yüzey tabakasının uzunluğu;1
Length tolerance EN 13329

1<1500mm 1 fark<0,5mm
1<1500mm 1 difference<0,5mm

Yüzey tabakasının genişliği;w
Width tolerance

EN 13329
W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm

W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm

Kılıcına dönme miktarı
Edgewise bending

Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00
Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00Surface smoothness

EN 13329 0,30 mm

Elemanın yüzey düzgünlüğü
EN 13329

Elemanlar arası açıklık,O
Space between elements EN 13329 O ortalama<0,15mm o en büyük 0,15mm

O avergae<0,15mm o max 0,15mm

Elemanlar arası yükseklik farkı,h
Height difference between elements EN 13329 H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm

H avergae< 0,10mm H max<0,15mm

Yüzey sağlamlığı,S
Surface soundness EN 13329 S>1 N/mm²

Solma dayanımı (UV)
UV resistance

B2 şartlarında 2000 saat test sonrası renk değişimi görülmedi
Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6

Çarpma mukavemeti
Impact resistance EN 13329 31. ve 32.sınıf için IC1

Koltuk tekerleği etkisi
Determination of the effect of a castor chair EN 425

Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak
No change or damage on appearance should occur 

Mobilya ayağı etkisi
Determination of the effect of a castor furniture EN 424 Görülebilir zarar olmamalıdır.

No visible damage should occur

Sıcak kaplara dayanıklılık
Resistance to hot pots EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Sigara ateşine karşı dayanıklılık
Resistance to cigarette burns fire EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Su buharına karşı dayanıklılık
Resistance to water vapor EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Leke tutmaya karşı dayanıklılık
Stain resistance EN 13329 Sınıf 5 / Class 5

24 saat suda şişme
24 hours swelling in thickness EN 13329 <%18

Yoğunluk  / Density EN 325 860-880 kg/m2

Eğilme dayanımı
Bending strenght EN 317 >40 N/mm²

Elastikiyet modülü
Modulus of elasticity EN 310 >3500 N/mm²

Çekme dayanımı
Vertical internal bond EN 319 >1,2 N/mm²

SINIFI / CLASS

KONUTLARDA / HOUSES OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low Orta /
Medium Yoğun / High Az / Low Orta / 

Medium Yoğun / High

21 22 23 31 32 33

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

BELLA

PAKET İÇİ ADET / 
UNITS PER PACKAGE: 10

PAKET / PACKAGE m2: 
2,3160 m2

PAKET İÇİ AĞIRLIK /
WEIGHT PER PACKAGE:15,70 KG

>2000

BELLA PARKENİN YAPISI / LAYERS OF BELLA FLOORING

30 31

Ortalama aşınma değeri / 
Average abrasion value

mm
AC3�23 AC3�31

BELLA PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER / 
BELLA FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS
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AC3-31
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mimoza

lilyum

anemon

akasya

frezya

vegas

mimoza

lilyum

anemon

akasya

frezya

vegas

Bella Dekorlar/
Bella Decors

Bella için önerilen süpürgelik renkleri / 
Skirting color suggestions for Bella

pamukkale

kanyon meşe/
canyon oak

natura meşe/
natura oak

natura meşe/
natura oak

şiraz meşe/
shiraz oak

soft touch
fırtına gri/ 
soft touch 
storm grey

soft touch
fırtına gri/ 
soft touch 
storm grey

soft touch 
yeni gri/
soft touch new 
grey

soft touch
beyaz/ 
soft touch 
white

soft touch
beyaz/ 
soft touch 
white

soft touch 
kaya gri/ 
Soft Touch 
Stone Grey

soft touch 
kaya gri/ 
Soft Touch 
Stone Grey

soft touch 
kaya gri/ 
Soft Touch 
Stone Grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

soft touch 
kaya gri / 
soft touch 
stone grey

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

antrasit/
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

vegas

ak
as

ya
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Yeni bir yaşam, yeni bir doğa.

Doğanın büyülü dünyasından esinlenerek üretilen 
Natura Parke Serisi, 18 farklı dekor seçeneği, derin 
ahşap dokusu ve tasarımıyla yaşam alanlarınıza 
yenilik katacak. 

A new life, a new nature

Having an inspiration from the nature’s magic, Natura 
Flooring Series will bring the innovation to your home, with 
18 different decors options, and deep wooden texture.

AC3�31AC3�23

TS EN
13329+A1

Standardına göre
t e s t  e d i l m i ş t i r .

mm
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efes
ephesus
Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve 
estetik detaylarıyla kendine hayran bırakan 
antik kent Efes, Natura serisiyle geçmişin 
güzelliğini evinizde yeniden canlandıracak.
A member of the World Heritage, 
Ephesus always make you feel amazed by its’ 
esthetics. Natura Series will make you feel this ancient 
esthetics at your home.

mira 
myra

Likya döneminin kültürel yapısını 
yansıtan Mira antik kenti, günümüze 

kadar güzelliğini korumuş yapılarıyla 
tanınır. Natura Mira, farklı 

uygarlıklara ev sahipliği yapmış bu 
kentten izler taşır.

The ancient city Myra is known by its’ 
buildings that reflects the cultural structure 

and beauty of Lycia era. Natura Myra have 
the marks of this ancient city that was a host 

of different civilizations.

Yeni / New

Yeni / New
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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antalya çam
antalya oak
Yeryüzünün doğal cenneti Antalya, eşsiz 
güzelliği ile AGT Parke’ye ilham verdi. Yaşam 
alanlarınıza yenilik katmak için tasarlanan 
Antalya Çam, dekorasyondaki doğallık 
trendine yeni bir soluk getirdi.  

Antalya, natural paradise on Earth, gave an 
inspiration to AGT Flooring with its unique beauty. 
Antalya Pine, designed to bring freshness into your 
living spaces, brought a new breath  to naturality 
trend in decoration.

şiraz meşe
shiraz oak

Pers İmparatorluğu’nun yüzyıllar boyunca 
kültür başkenti olan Şiraz kenti, AGT’nin 

yenilikçi bakış açısıyla evinize konuk 
oluyor. Şiraz Meşe, kendine has dekoru 
ve dokusuyla mekanlara Şiraz kentinin 

sanatsal zenginliğini yansıtıyor.

Shiraz, culture capital of Persian Empire, will 
be your new guest. Authentic decors and 
texture of Shiraz Oak will present artistic 

wealth the city of Shiraz for places.
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Colour tones shown in 
the catalog may differ 
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farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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perge çam
perge oak
Helenistik Çağ boyunca dünyanın en güzel 
ve en zengin şehirlerinden biri olan Perge, 
sanata ve yeniliğe yön veren, ihtişamlı bir 
tarihe sahip. Perge’nin etkileyici tarihini 
yansıtan Perge Çam modeliyle, bu ihtişam 
şimdi evlere taşınıyor.  
Perge, is considered as one the most beautiful cities 
during the Hellenistic Era, has a glorious history that 
directs innovation, and art. Now, Perge Pine model 
carries this glory to homes.

gri meşe
grey oak
Gri Meşe, adını ölümsüzlüğün ve gençliğin 
sembolü olan meşe ağacından alıyor. 
Kendini yenileyerek sürekli genç kalan meşe 
ağacının yaprakları, gövdesi ve palamutları, 
AGT Parke ile evinize konuk oluyor.

Gray Oak takes its name from oak tree which is 
considered as the symbol of immortality and youth. 
Body, leaves and acorns of the self-regenerating Oak 
tree will be your guest with AGT Floorings.
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Colour tones shown in 
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on actual products.
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pasifik çam
pacific pine
Pasifik Okyanusu’nun suladığı topraklarda bir 
çam ağacı yükseliyor, Pasifik Çam. Benzersiz 
dekor ve özgün çizgileriyle yaşam alanlarına 
yeni ve taze bir enerji katan AGT Parke, 
Pasifik Çam modeliyle evinize okyanus 
havasını getiriyor.

A pine wood arises by irrigating of Pacific Ocean: 
Pasific Pine. Pasific Pine model is bringing ocean air to 
your house, with a new, and fresh energy; thanks to its 
unique decors, and authentic design.

kanyon meşe
canyon oak
Şartlar ne olursa olsun, Meşe duruşundan asla ödün 
vermeyen doğal bir anıt gibidir. Onu her tür hava 
koşuluna karşı güçlü kılan şey ise kökleridir. Tıpkı 
bir kanyon gibi kıvrımlı kökleri, nehirlerin akışından 
beslenir. Toprağın yalın ve eşsiz renk tonlarıyla 
Kanyon Meşe, mekanlarınıza yenilik katmaya geliyor. 

No matter what conditions would be, Oak is like a natural 
monument without compromising from its standing just like a 
canyon, its curved roots are nourished by the flow of the rivers. 
Canyon Oak will be added innovation to your home, with its 
plain, and unique colors.
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samara
samara
Karaağaç: (Samara) deneyimin sembolü. 
Yaşlandıkça kalınlaşan kabuğu, ağacın değerli 
odununu dış etkenlerden koruyor ve tıpkı Samara 
modelinde olduğu gibi yıllara meydan okuyor. 
Her zaman yeni kalan Samara, karaağacın 
gövdesinden ilham alan deseni ve zengin dekor 
skalasıyla yeni bir trend yaratıyor. 

Elm (Samara) is the symbol of experience.
As this tree gets older, crust of it gets thicker. It provides 
protection for its valuable wood, just like the way of 
Samara flooring does. Samara, remains as good as new, 
creates a new trend with rich decors alternatives and 
texture inspired by trunk of elm.

alara meşe 
alara oak
Zaman geçse de, güzellik her zaman baki kalır. 
Tıpkı Alanya’nın ünlü kalelerinden Alara’nın, 
ilk günkü güzelliğini koruması gibi. Adını bu 
heybetli kaleden alan Alara Meşe, surları 
andıran deseni ve rengiyle 
yaşam alanlarına yenilik katıyor.

As time goes by, beauty remains. Just like the Alara 
Castle’s beauty remains in Alanya. Taking its name 
from this castle, Alara Oak will bring innovation to 
living places with its wall-like pattern, and color. 
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natura meşe
natura oak
Doğadaki birçok canlıya ev sahipliği yapan 
meşe ağacının cömertliğini, tasarımı ve 
dokusuyla fark yaratan Natura Meşe’ye 
yansıttık. Doğanın cömertliğini evinize taşımak 
için, siz de Natura Meşe’yi keşfedin. 

We reflected the generosity of the oak, which is the 
home of numerous living creature, on Natura Oak 
Floorings. It is a great chance for you to carry this 
generosity to your home.

beyaz meşe
white oak
Meşe, tarih boyunca değerini hiç bir zaman 
kaybetmeyerek ikon haline gelmiş bir ağaçtır. 
Meşe yapraklarının büyüleyici formundan 
esinlenen tasarımı ve rengiyle Beyaz Meşe, 
beyazın asilliğini ve meşenin doğallığını bir 
araya getirerek, evinizin çehresini yenileyecek.

Oak has always been iconic during centuries.
White Oak has a fascinating design, and colour, 
which is inspired by oak leaves. It combines the 
nobility of white, and naturality of oak. 
You can renew face of your house with White Oak.

AC3-31 AC3-31

Katalogdaki renk 
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on actual products.

3736



side çam 
side pine
Antalya’nın liman kentlerinden olan Side’nin 
tarihi dokusunu, evinizle buluşturuyoruz. 
Bölgenin şiirsel güzelliği ve köklü geçmişinin 
ilhamıyla üretilen Side Çam ile, yaşam 
alanlarınıza yeni bir renk katıyoruz.  

We bring together the historical texture of Side, a 
coastal town of Antalya, with your home. Produced 
both by the inspiration of lyrical beauty, and deep 
rooted history of area; we will bring a new color to 
your home.

niksar ceviz
niksar walnut
Pek çok uygarlıkta bereketin simgesi olarak 
kabul edilen ve efsanelere konu olan bir ağaçtır ceviz. 
Niksar da, Türkiye’nin en iyi ceviz ağaçlarına ev sahipliği 
yapan bir cennettir. Asalet ve seçkinliğin sembolü 
olan ceviz ağacı, Niksar Ceviz modeliyle şimdi yeni bir 
efsaneye dönüşüyor.

Walnut tree accepted as the symbol of abundance by a lot of 
civilization, and it became a legend, fitting for the heaven. Niksar is 
also a paradise that hosts Turkey’s finest walnut trees. As a symbol 
of nobility, and excellence, walnut tree will become an another 
legend with Niksar Walnut Flooring.
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

AC3-31

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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silyon meşe
silyon oak
Tarihin her döneminde ilgi gören meşe ağacı, 
Antik Yunan Mitolojisi’nde Zeus’un kutsal ağacı olarak 
kabul edilir. Roma’da ise Jüpiter’e adanmasıyla bilinir. 
Meşe ağacının tüm güzelliğini yansıtan Silyon Meşe, 
evinizin yeni ilgi odağı olacak. Eviniz, onunla yepyeni 
bir görünüme kavuşacak.

Oak has always attracted attention, and in Greek Mythology; 
it is accepted as the holy tree of Zeus. It is also dedicated to 
Jupiter, in Roman Empire. Silyon Oak will reflect all historical 
beauty of Oak tree, and become the centre of attraction.

olimpos meşe
olympus oak
Efsanevi uçan at Pegasus’un yamaçlarında 
kanat çırptığı, karlı Toroslardan indikçe maviye 
kavuştuğunuz; antik Likya’nın 
en önemli liman kenti, Olimpos... 
Muhteşem desenleriyle Olimpos Meşe 
dokunduğu her yere canlılık getiriyor.

According to Greek Mythology, Olympus is the house 
of 12 gods, and oak tree always described as home 
for numerous living creature. This story came together 
with Olympus Oak’s unique color, and texture. Choose 
Olympus Oak, and start writing its story.
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

AC3-31

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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kemer çam
kemer pine
Yeryüzünün cenneti: Kemer. Yemyeşil çam 
ağaçlarına kadar uzanan masmavi dalgaları 
ve eşi benzeri olmayan doğal plajlarıyla, bu 
benzetmeyi sonuna kadar hak ediyor. Kemer’in 
doğasından ilham alan tasarımıyla Kemer Çam, 
evinize yeni bir esinti katmak için sizi bekliyor. 

Heaven on Earth: Kemer. It deserve this 
comparison, and nonesuch beaches. Kemer Pine 
Floorings will bring a new breeze to your home, 
by the inspiration of Kemer’s nature.

akdeniz meşe
mediterranean oak
Medeniyetin beşiği Akdeniz. Yüzyıllar boyunca 
birçok yeni uygarlığa hayat veren güneşi, 
denizi ve toprağıyla her zaman yeniliğe öncülük 
etmiş bir coğrafya. Akdeniz Meşe ile döşenmiş 
evinizle, siz de çevrenize ilham vererek yeniliğin 
öncüsü olabilirsiniz.

Mediterranean, cradle of civilization. It has always been 
the leader of new civilizations, with its unique nature. By 
choosing Mediterranean Oak, you can inspire others, 
and lead them.
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS STANDART / 
STANDART SONUÇLAR / RESULTS

Elemanlar arası kalınlık farkı
Thickness difference between elements EN 13329 T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

T average< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

Aşınma dayanımı
Abrasion Resistance EN 438 Devir>4000

Cycle>4000

Elemanın baş kısım gönye sapması
Deviation from squareness of element EN 13329 Q max< 0,2mm 

Yüzey tabakasının uzunluğu
Length tolerance EN 13329 1<1500mm 1 fark<0,5mm

1<1500mm 1 difference<0,5mm

Yüzey tabakasının genişliği
Width tolerance EN 13329 W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm

W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm

Kılıcına dönme miktarı
Edgewise bending EN 13329 0,30 mm

Elemanın yüzey düzgünlüğü
Surface smoothness EN 13329

Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 
içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00

Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 
concave <%0,50 fl convex <%1,00

Elemanlar arası açıklık
Space between elements EN 13329 O ortalama<0,15mm o max 0,15mm

O average<0,15mm o max 0,15mm

Elemanlar arası yükseklik farkı
Height difference between elements EN 13329 H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm

H average< 0,10mm H max<0,15mm

Yüzey sağlamlığı
Surface soundness EN 13329 >1 N/mm²

Çizilme mukavemeti (N)
Scratch resistance EN 438 >3,5 

Solma dayanımı (UV)
UV resistance EN ISO105 Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli

Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6 

Çarpma mukavemeti
Impact resistance EN 13329 32. sınıf için IC2

IC2 for 32th class

Koltuk tekerleği etkisi
Determination of the effect of a castor chair EN 425 Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak

No change or damage on appearance should occur

Mobilya ayağı etkisi
Determination of the effect of a castor furniture EN 424 Görülebilir zarar olmamalıdır.

No visible damage should occur

Sıcak kaplara dayanıklılık
Resistance to hot pots EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Sigara ateşine karşı dayanıklılık
Resistance to cigarette burns fire EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Su buharına karşı dayanıklılık
Resistance to water vapor EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Leke tutmaya karşı dayanıklılık
Stain resistance EN 13329 Sınıf 5 / Class 5

24 saat suda şişme
24 hours swelling in thickness EN 13329 <%18

Yoğunluk
Density EN 323 850-900 kg/m³

Eğilme dayanımı
Bending strenght EN 317 40 N/mm²

Elastikiyet modülü
Modulus of elasticity EN 310 3500 N/mm²

Çekme dayanımı
Vertical internal bond EN 319 ≥1,2 N/mm²

SINIFI / CLASS

KONUTLARDA / HOUSES OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low Orta /
Medium Yoğun / High Az / Low Orta / 

Medium Yoğun / High

 Aşınma sınıfları
Abrasion classes

21 22 23 31 32 33

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value > 900 >1500 >2000 >4000 >6000

PAKET İÇİ ADET/
UNITS PER PACKAGE: 8

PAKET/
PACKAGE m2: 1,8336

PAKET İÇİ AĞIRLIK/
WEIGHT PER PACKAGE:  

13,20 KG

NATURA PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER / 
NATURA FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

ef
es

Yeni

New
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samara / samara

beyaz meşe / 
white oak

natura meşe /
natura oak

silyon meşe /
silyon oak

side çam / 
side pine

niksar ceviz /
niksar walnut

olimpos meşe /
olympus oak

akdeniz meşe /
mediterranean oak

kemer çam /
kemer pine

Natura Dekorlar/
Natura Decors

Natura için önerilen 
süpürgelik renkleri / 
Skirting color suggestions 
for Natura

niksar ceviz /
niksar walnut

niksar ceviz /
niksar walnut

antalya çam/
antalya oak

şiraz meşe/
shiraz oak

pasifik çam /
pacific pine

perge çam/
perge oak

gri meşe /
grey oak

kanyon meşe/
canyon oak

alara meşe / 
alara oak

efes /ephesus

mira / myra

Yeni

New

Yeni

New

Natura Dekorlar/
Natura Decors

Natura için önerilen 
süpürgelik renkleri / 
Skirting color suggestions 
for Natura

şiraz meşe/
shiraz oak

soft touch 
mocca

perge çam /
perge oak

soft touch 
yeni gri/
soft touch 
new grey

soft touch 
krem/
soft touch 
cream

soft touch 
mocca

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

antalya çam/ 
antalya oak soft touch 

mocca

soft touch 
beyaz/ 
soft touch 
white

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch 
yeni gri/
soft touch 
new grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

gri meşe /
grey oak

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

pasifik çam /
pacific pine

soft touch 
beyaz/ 
soft touch 
white

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch 
yeni gri/
soft touch 
new grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

kanyon 
meşe/
canyon oak

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch 
beyaz/ 
soft touch 
white

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

alara meşe / 
alara oak soft touch 

mocca

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

limra

soft touch 
siyah/
soft touch 
black soft touch 

mocca 

limra soft touch 
mocca 

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

natura 
meşe/ 
natura oak

soft touch 
mocca 

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm greypamukkale

soft touch 
mocca 

side çam/ 
side pine

soft touch 
yeni gri/
soft touch 
new grey

dalaman

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch 
yeni gri/
soft touch 
new grey

soft touch 
beyaz/ 
soft touch 
white

beyaz meşe / 
white oak

soft touch 
yeni gri/
soft touch 
new grey

soft touch 
siyah/
soft touch 
blacksoft touch 

mocca 
side çam/ 
side pine

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

silyon meşe/ 
silyon oak

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch 
yeni gri/
soft touch 
new grey
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Tasarım onun doğasında var.

Doğadan ilham alan tasarım ruhu, zamana meydan 
okuyan dayanıklı yapısı ve sıra dışı tasarımıyla yeni 
bir trend yaratan Natura Plus ve Natura Line Serisi, 
yaşam alanlarınıza yenilik katacak.

Nature of design. 
Natura Plus and Natura Line Series created a new trend by 
its’ design soul that inspired by the nature of design, time 
challenging durable structure and unique design. 
These unique series are determined to bring innovation to 
your home.

mm

V
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rodos
rhodes
Akdeniz ikliminin ılık havası, yaşama izini bırakır. 
Bitkilerin rengi, insanların enerjisi, yemeklerin 
lezzeti… Akdeniz’in esintisi, Rodos parke ile 
evinize gelecek.

Warm air of the Mediterranean climate leaves 
its’ mood to every life that it touches. Colours 
of the plants, energy of the people, taste of the 
foods… Breeze of Mediterranean will be at your 
home, thanks to Rhodes flooring series.

talya
Her mevsim ayrı güzel olsa da, baharın 

yeri bambaşka. Doğanın uyanışını 
müjdeleyen bahar, aynı anlamı taşıyan 
Talya parke ile artık her an yanınızda.

Every season has its’ unique feeling, but 
spring is the most unusual and the word 

Talya has the kindest meaning of the Spring: 
awakening of the nature! Thanks to Talya 

flooring series, spring will always be with you.

Derzsiz

Without 

V-Groove
Derzli

With

V-Groove
Derzsiz

Without 

V-Groove
Derzli

With

V-Groove

Yeni / New Yeni / New
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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Derzsiz

Without 

V-Groove
Derzli

With

V-Groove

ılgaz meşe
ılgaz oak
Her yıl yeni bir görünüme bürünen, yeni 
yaşam alanları sunan ve yeni deneyimlere 
sahne olan büyüleyici bir dağ: Ilgaz. 
Ilgaz’ın etkileyici havası, şimdi Natura 
Serisi’nin Ilgaz Meşe parkeleri ile evinize 
konuk oluyor.
Every year, magical Ilgaz Mountain appears 
with a new look while creating new living spaces 
and experiences. This magical atmosphere of 
Ilgaz Mountain will be your guest with Natura 
Collection’s Ilgaz oak.

Derzsiz

Without 

V-Groove
Derzli

With

V-Groove

kanyon meşe
canyon oak

Doğa, dünyanın baş sanatçısıdır. Kendini tekrar 
etmez, sürekli yenilenir. En güzel eserlerinden biri 

de, güzelliğiyle hayran bırakan kanyon vadileridir. 
Kanyonun güzelliğini meşenin dayanıklılığıyla 

buluşturan Natura Plus ve Natura Line Serisi ile, 
yenilik şimdi evinizde. 

Nature is the lead artist of the World. It does not repeats 
itself, but renews. One of the greatest artworks of it are 
canyons. Natura Plus and Natura Line Collection brings 

together the beauty of canyons, and durability of oak. An 
innovation is ready for your home.
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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Derzsiz

Without 

V-Groove
Derzli

With

V-Groove

meriç
meric

nil
nile

Meriç Nehri sınır değil; sınırları kaldıran, birleştirici 
bir vahadır. Toprağa bereket verir, farklı kültürleri 
bir araya getirir. Yeni bir dünyaya açılan yelkendir. 
AGT Natura Plus ve Natura Line Serisi ile, siz de yeni 
bir dünyaya yelken açabilirsiniz. 

Meric River is not a border, but a connective oasis. Land 
takes abundance from it, and cultures come together thanks 
to Meric. It sails to a new World. You can set sails with AGT 
Natura Plus, and Nature Line Collection.

Derzsiz

Without 

V-Groove
Derzli

With

V-Groove

Nil Nehri; yeni uygarlıkların doğuşuna tanıklık 
etmiş, gizemli bir geçmişe sahip. Güzelliğiyle 

herkesi etrafında toplayan, dokunduğu 
her alana bereket katan Nil Nehri, şimdi 

renkleriyle yeni bir trend başlatıyor.

Nile has a mysterious history. It witnessed born of 
numerous civilizations. It manages to gather everyone 

around with its beauty and brings abundance 
wherever it touches. Now, it is creating a new trend 

with its colorful heritage.
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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Derzsiz

Without 

V-Groove
Derzli

With

V-Groove

trend meşe
trend oak
Dekorasyonda yeni ufuklar açan, trendleri 
değiştiren desenler, sizin yaşam alanlarınıza da 
yenilik katacak. Trend Meşe’nin doğal dekorları, 
evinize farklı bir hava katacak.

Trend-changing, and horizon-widening patterns in 
decoration, will bring innovation to your home. 
Natural decors of Trend Oak will bring a different 
atmosphere for your home.

tuna
Vals dansının doğduğu toprakların 

dokusu ve Tuna Nehri’nin huzur veren 
rengi, evinize yenilik katmak için AGT 

Parke’de bir araya geldi. Geçmişle 
bugünün sentezini her adımızda 

hissetmek için, siz de yeniliği keşfedin. 

The texture of the soil from which the waltz dance 
was born, and peace-giving color of Tuna, came 

together with AGT floorings. Explore the innovation 
to feel the synthesis of the past and present.

Derzsiz

Without 

V-Groove
Derzli
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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Derzsiz

Without 

V-Groove
Derzli

With

V-Groove
Derzsiz

Without 

V-Groove
Derzli

With

V-Groove

volga
Nehirler, her akışta kendini yeniler. 
Evinizi yenileyen ise parkedir. Avrupa’nın 
en uzun nehri Volga, AGT ile evinize 
ulaşacak. Volga Nehri’nin iç açan rengiyle 
eviniz aydınlanacak.

A river re-news itself, as it flows. For your home, 
floorings are responsible to do it. Europe’s 
longest river Volga will flow through your home 
with AGT. It will brighten your home, with its 
vivid colors.

selge
Antik kent kavramında yeni bir sayfa 
açan Selge, zirvelerde kurulmuş olan 

ender yapılardan biri. Selge’nin mistik 
renkleri, evinizi yenilemek için 

AGT Parke’ye rengini verdi. 

Selge, is a rare ancient site established 
over the peak, ushers a new era on 

ancient city concept. Mystic colors of Selge 
have been given to AGT floorings to 

renovate your home.
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Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.
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TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS STANDART / 
STANDART SONUÇLAR / RESULTS

Elemanlar arası kalınlık farkı
Thickness difference between elements EN 13329 T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

T average< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

Aşınma dayanımı
Abrasion Resistance EN 438 Devir>4000

Cycle>4000

Elemanın baş kısım gönye sapması
Deviation from squareness of element EN 13329 Q max< 0,2mm 

Yüzey tabakasının uzunluğu
Length tolerance EN 13329 1<1500mm 1 fark<0,5mm

1<1500mm 1 difference<0,5mm

Yüzey tabakasının genişliği
Width tolerance EN 13329 W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm

W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm

Kılıcına dönme miktarı
Edgewise bending EN 13329 0,30 mm

Elemanın yüzey düzgünlüğü
Surface smoothness EN 13329

Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 
içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00

Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 
concave <%0,50 fl convex <%1,00

Elemanlar arası açıklık
Space between elements EN 13329 O ortalama<0,15mm o max 0,15mm

O average<0,15mm o max 0,15mm

Elemanlar arası yükseklik farkı
Height difference between elements EN 13329 H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm

H average< 0,10mm H max<0,15mm

Yüzey sağlamlığı
Surface soundness EN 13329 >1 N/mm²

Çizilme mukavemeti (N)
Scratch resistance EN 438 >3,5 

Solma dayanımı (UV)
UV resistance EN ISO105 Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli

Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6 

Çarpma mukavemeti
Impact resistance EN 13329 32. sınıf için IC2

IC2 for 32th class

Koltuk tekerleği etkisi
Determination of the effect of a castor chair EN 425 Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak

No change or damage on appearance should occur

Mobilya ayağı etkisi
Determination of the effect of a castor furniture EN 424 Görülebilir zarar olmamalıdır.

No visible damage should occur

Sıcak kaplara dayanıklılık
Resistance to hot pots EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Sigara ateşine karşı dayanıklılık
Resistance to cigarette burns fire EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Su buharına karşı dayanıklılık
Resistance to water vapor EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Leke tutmaya karşı dayanıklılık
Stain resistance EN 13329 Sınıf 5 / Class 5

24 saat suda şişme
24 hours swelling in thickness EN 13329 <%18

Yoğunluk
Density EN 323 850-900 kg/m³

Eğilme dayanımı
Bending strenght EN 317 40 N/mm²

Elastikiyet modülü
Modulus of elasticity EN 310 3500 N/mm²

Çekme dayanımı
Vertical internal bond EN 319 ≥1,2 N/mm²

SINIFI / CLASS

KONUTLARDA / HOUSES OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low Orta /
Medium Yoğun / High Az / Low Orta / 

Medium Yoğun / High

 Aşınma sınıfları
Abrasion classes

21 22 23 31 32 33

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value > 900 >1500 >2000 >4000 >6000

PAKET İÇİ ADET/
UNITS PER PACKAGE: 8

PAKET/
PACKAGE m2: 1,8336

PAKET İÇİ AĞIRLIK/
WEIGHT PER PACKAGE:  

13,20 KG

NATURA PLUS/LINE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER / 
NATURA PLUS/LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

ta
ly

a

Yeni

New

6160



ılgaz meşe / 
ılgaz oak

kanyon meşe / 
kanyon oak

trend meşe / 
trend oak

meriç /
meric

nil / nile

tuna

volga

selge

rodos /
rhodes

talya

Yeni

New

Yeni

New

Natura Plus/Line Dekorlar/
Natura Plus/Line Decors

Natura Plus/Line için önerilen 
süpürgelik renkleri / 
Skirting color suggestions 
for Natura Plus/Line

niksar ceviz /
niksar walnut

niksar ceviz /
niksar walnut

ro
do

s

Yeni

New

soft touch 
yeni gri/
soft touch new 
grey

soft touch 
yeni gri/
soft touch new 
grey

soft touch 
yeni gri/
soft touch new 
grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

kanyon meşe/
canyon oak

meriç/
meric

meriç/
meric

riva

riva

limra

soft touch 
beyaz/ 
soft touch 
white

soft touch 
beyaz/ 
soft touch white

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

ılgaz meşe/
ılgaz oak

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch
storm grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch
storm grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch
storm grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch
storm grey

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

soft touch 
mocca

soft touch 
mocca

dalaman

6362



AGT Natura Slim & Large Serisi.
Çizgilerin ve Kalıpların Dışında!

Rutinden kaçmak için, bir sahil 
kasabasına yerleşmenize gerek yok. 
İtalya’nın sahil kasabalarından renklerini 
alan, dar ve geniş çeşitleriyle fark yaratan 
Natura Slim&Large Serisi var. 
Ahşabın doğallığını senkronize 
yüzey dokusu ve dekoru ile yansıtan 
parkelerimizle, doğa artık evinizde.

AGT Natura Slim & Large Series
Out of Lines and Patterns

There is no need for settling down in a cute 
coastal town for escaping routine life of cities. 
There is a Natura Slim & Large Series that makes 
a difference with narrow and wide varieties, 
taking its colours from the coastal towns of Italy. 
While giving a natural wooden feeling, Natura 
Slim and Large Series brings nature to your home, 
with its’ synchronised surface texture and decor.

V TS EN
13329+A1
Standard�na göre
test edilmiştir.

mm
AC4�32

TS EN
13329+A1
Standard�na göre
test edilmiştir.

mm
AC4�32

6564



Yenilik İsteyenlere...

Özgün olmak, bazen tüm kalıpların dışına çıkmayı gerektirir. 
Natura Slim&Large serilerini ister ayrı ayrı, ister bir arada 
kullanabilirsiniz. Seçim sizin...

For Innovation Chasers...

Being innovative means not to follow patterns. 
So, you can use Natura Slim & Large series seperately or together, 
as a pattern. It is up to you!

Yeni

New

6766



AC4-32

Mutlu anlar biriktirenlere...

Hayatı doya doya yaşamayı sevenler, 
her ana yüzlerce anı sığdırmak ister. 
Minori Large, mutlu anlarınızın şahidi 
olmaya hazır. 

Saving happy memories...

Living the life to the fullest, 
and having thousands of memories… 
Are these your life codes? 
Minori Large is ready to be your happy 
moments witness.

minori

Geniş

Large
8 mm

Pl
an

k

246 mm

13
80

 m
m

İç dünyasında yolculuk yapanlara...

Evde vakit geçirmek, ince ruhlu 
insanların iç dünyasında yaptığı 
huzurlu bir yolculuk gibidir. 
Minori Slim, size harika bir yol 
arkadaşı olabilir. 

For inner travellers...

Spending time at home is like a inner 
travel for the kind souls. Minori Slim may 
be the kindest fellow traveller.

minori

Dar
SlimPl

an
k

159 mm

13
80

 m
m

8 mm AC4-32

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V

V

AC4-32
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Aradığı sıcaklığı evinde bulanlara... 

Sıcakkanlı insanlar, kalbinde sevdikleri 
için geniş bir yer açar. Toskana Large’ın 
geniş formu, evinde ahşabın sıcaklığını 
hissetmek isteyenler için tasarlandı. 

Cosiness chasers...

There is always room in the heart of a friendly 
people for their beloved ones. Wide form of 
Toskana Large was designed for those who like 
to feel warmth of the wood.

toskana

Geniş

Large

toskana

İnce zevk sahiplerine...

Ahşap sevenler, ince bir zevke sahiptir. 
Toskana Slim’in doğal ahşap dekoru ve 
ince formu, tam da sizin zevkinize göredir.  

If you are an epicure...

Wooden lovers are epicures. 
Toskana Slim’s natural wooden decors, and 
slim shape is the perfect match for epicures.

Dar
Slim

8 mm

Pl
an

k

246 mm

13
80

 m
m

Pl
an

k

159 mm

13
80

 m
m

8 mm

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V

V

AC4-32

AC4-32
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Kalabalık sevenlere...

Geniş bir ailenin en mutlu anları, 
birlikte geçirilen saatlerdir. 
Ravello Large, bu mutluluğu her 
adımda evinizde hissettirir. 

For the love of crowd...

Happiest moments of a crowded family 
are that spending time together. 
Ravello Large make you feel this 
happiness every moment.

ravello

Geniş

Large

ravello

Huzuru arayanlara... 

“Az, çoktur” felsefesini benimseyerek 
hayatında sadeliği ön planda tutanlar, 
huzura ulaşır. Ravello Slim, bu huzuru 
evinizin her köşesine taşır.

A piece of peace...

‘’Less is more’’ surely brings peace for the 
simplicity adopters. Ravello slim will spread 
this peace every corner in your home.

Dar
Slim

8 mm

159 mm

13
80

 m
m

2 
str

ip

8 mm

246 mm

13
80

 m
m

2 
str

ip

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V

V

AC4-32

AC4-32

7372



Misafiri eksik olmayanlara...

Bir evin enerjisini belirleyen, 
paylaşılan keyifli anlardır. 
Sorento Large ile, bu anlara 
güzellik katabilirsiniz. 

Always guests for dinner...

The energy of a home depends on 
happy moments that shared in it. 
Sorento Large migh be the most 
beautiful energy of these moments.

sorento

Geniş

Large

sorento

Yeniliği sevenlere...

Evinizin görünümünü küçük bir 
dokunuşla yenileyerek, hayalinizdeki 
ortamı yaratabilirsiniz. 
Tek ihtiyacınız: Sorento Slim.

Lovers of innovation...

Change your home’s appearance with a 
simple touch. Make it look like your dreams. 
All you need is Sorento Slim.

Dar
Slim

8 mm

Pl
an

k

246 mm

13
80

 m
m

Pl
an

k

159 mm

13
80

 m
m

8 mm

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V

V

AC4-32

AC4-32

7574



Evine özenenlere...

Büyük bir özenle dizayn ettiğiniz 
eviniz için, büyük bir özenle 
tasarlanmış “Napoli Large” parke. 
Eviniz şimdi, tam istediğiniz gibi. 

For carefully designed homes...

You furnished your home with an 
ultimate care. We designed 
Napoli Large with an ultimate care. 
Don’t you think that it is perfect match?

napoli

Geniş

Large

napoli

Keyfine düşkün olanlara...

Evdeki keyif hiçbir şeye değişilmez 
diyenlere, Napoli Slim. 
Onunla kendinize ve evinize daha 
fazla zaman ayırmak isteyeceksiniz. 

Take your time...

We seem to hear that you say 
‘’Home sweet home!’’. 
If it is, you will take more time in 
your home with Napoli Slim.

Dar
Slim

8 mm

Pl
an

k

246 mm

13
80

 m
m

Pl
an

k

159 mm

13
80

 m
m

8 mm

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V

V

AC4-32

AC4-32
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İşine aşık olanlara... 

İşini tutkuyla yapanlar, evinde de 
konforlu bir iş ortamı arar. 
Palermo Large, geniş tasarımıyla 
aradığınız konforu size sunar. 

Love of job...

A cosy working atmosphere in your 
home is possible. Just meet with the 
Palermo Large and its wide 
design’s comfort.

palermo

Geniş

Large

palermo

Kendini şımartanlara...

İnce detaylar, bir günün güzel 
başlamasına kapı açar. 
Evinizin güzelliği ise, incelikle 
tasarlanan Palermo Slim ile öne çıkar. 

Indulge yourself...

Kind details are the first step of a beautiful 
day. Beauty of your home elevates with 
kindly designed Palermo Slim.

Dar
Slim

8 mm

Pl
an

k

246 mm

13
80

 m
m

Pl
an

k

159 mm

13
80

 m
m

8 mm

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V

V

AC4-32

AC4-32
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TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS STANDART / 
STANDART SONUÇLAR / RESULTS

Elemanlar arası kalınlık farkı
Thickness difference between elements EN 13329 T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

T average< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

Aşınma dayanımı
Abrasion Resistance EN 438 Devir>4000

Cycle>4000

Elemanın baş kısım gönye sapması
Deviation from squareness of element EN 13329 Q max< 0,2mm 

Yüzey tabakasının uzunluğu
Length tolerance EN 13329 1<1500mm 1 fark<0,5mm

1<1500mm 1 difference<0,5mm

Yüzey tabakasının genişliği
Width tolerance EN 13329 W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm

W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm

Kılıcına dönme miktarı
Edgewise bending EN 13329 0,30 mm

Elemanın yüzey düzgünlüğü
Surface smoothness EN 13329

Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 
içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00

Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 
concave <%0,50 fl convex <%1,00

Elemanlar arası açıklık
Space between elements EN 13329 O ortalama<0,15mm o max 0,15mm

O average<0,15mm o max 0,15mm

Elemanlar arası yükseklik farkı
Height difference between elements EN 13329 H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm

H average< 0,10mm H max<0,15mm

Yüzey sağlamlığı
Surface soundness EN 13329 >1 N/mm²

Çizilme mukavemeti (N)
Scratch resistance EN 438 >3,5 

Solma dayanımı (UV)
UV resistance EN ISO105 Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli

Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6 

Çarpma mukavemeti
Impact resistance EN 13329 32. sınıf için IC2

IC2 for 32th class

Koltuk tekerleği etkisi
Determination of the effect of a castor chair EN 425 Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak

No change or damage on appearance should occur

Mobilya ayağı etkisi
Determination of the effect of a castor furniture EN 424 Görülebilir zarar olmamalıdır.

No visible damage should occur

Sıcak kaplara dayanıklılık
Resistance to hot pots EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Sigara ateşine karşı dayanıklılık
Resistance to cigarette burns fire EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Su buharına karşı dayanıklılık
Resistance to water vapor EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Leke tutmaya karşı dayanıklılık
Stain resistance EN 13329 Sınıf 5 / Class 5

24 saat suda şişme
24 hours swelling in thickness EN 13329 <%18

Yoğunluk
Density EN 323 850-900 kg/m³

Eğilme dayanımı
Bending strenght EN 317 40 N/mm²

Elastikiyet modülü
Modulus of elasticity EN 310 3500 N/mm²

Çekme dayanımı
Vertical internal bond EN 319 ≥1,2 N/mm²

NATURA SLIM - LARGE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER / 
NATURA SLIM - LARGE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS SINIFI / CLASS

KONUTLARDA / HOUSES OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low Orta /
Medium Yoğun / High Az / Low Orta / 

Medium Yoğun / High

 Aşınma sınıfları
Abrasion classes

21 22 23 31 32 33

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value > 900 >1500 >2000 >4000 >6000

NATURA SLIM PAKET İÇİ ADET/
UNITS PER PACKAGE: 8

PAKET/
PACKAGE m2: 1,7554

PAKET İÇİ AĞIRLIK/
WEIGHT PER PACKAGE:  

12,60 KG

NATURA LARGE PAKET İÇİ ADET/
UNITS PER PACKAGE: 6

PAKET/
PACKAGE m2: 2,0369

PAKET İÇİ AĞIRLIK/
WEIGHT PER PACKAGE:  

14,60 KG

minori

8180



toskana

minori

toskana

ravello

sorento

napoli

palermo

Natura Slim/Large Dekorlar
Natura Slim/Large Decors

Natura Slim/Large için
önerilen süpürgelik renkleri
Skirting color suggestions for 
Natura Slim/Large

şiraz meşe/
shiraz oak

soft touch
beyaz/ 
soft touch 
white

soft touch
beyaz/ 
soft touch 
white

soft touch 
kaya gri/ 
Soft Touch 
Stone Grey

soft touch 
kaya gri/ 
Soft Touch 
Stone Grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch storm 
grey

dalaman

dalaman

milas

adrasan

riva

soft touch 
mocca

soft touch 
mocca

soft touch 
mocca

soft touch 
mocca

8382



Evinizde doğa yürüyüşüne hazır mısınız?
 
Desenleriyle birebir eşleşen dokusu ile
Effect Parke Serisi doğayı ayağınıza getiriyor. 

Are you ready for nature walk in your house?

With its perfectly matching surface and patterns,
the Effect Flooring Series brings the nature to you.    

V

mm 24 24mm
10

mm
12 20

5
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alp
Eviniz manzara resimlerini andırsın.
 
Büyülü dağların, kar ve bulutların 
beyazıyla bütünleşmiş atmosferinden 
ilham alan Alp ile mekanınızda ferah 
bir hisse sahip olun.

Let your house look like a landscape photo. 

Feel refreshing at home with Alp series, created 
with the inspiration of the atmosphere where 
white color of magical mountains, snow and 
clouds became one. 

pamir 
Orta Asya’nın zirvelerinden 
gelen miras.
 
Sıradağların renginden ilham 
alan Pamir ile mekanlarınızda 
doğanın tadını çıkarın.

A legacy from the summits of Central Asia.

With Pamir inspired by the color of the mountain 
range, enjoy the scenery in your place. Katalogdaki renk ve gerçek 

ürün rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the 
catalog may differ on actual 
products.

AC5-33

191 mm

12
00

 m
m

Pl
an

k AC4-32

189 mm

11
95

 m
m

Pl
an

k AC4-32

Katalogdaki renk ve gerçek 
ürün rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the 
catalog may differ on actual 
products.

AC5-33

191 mm

12
00

 m
m

Pl
an

k AC4-32

189 mm

11
95

 m
m
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an

k AC4-32
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ural
Kendine has asaleti ile 
toprak tonlarını hissedin.
 
Ural Dağları’nın toprak tonları 
mekanlarınızda hayat bulacak.

Feel the earth tones with Ural’s 
unique royal look.

The earth tones of the Ural Mountains 
will spring to life in your place.

fuji
Gün batımının dayanılmaz cazibesi...

Fuji Dağları’nın gün batımını andıran
renginden ilham alarak mekanlarınızda 
doğal bir görünüm elde
edebilirsiniz.

The irresistible lure of the sunset...
Inspired by the sunset-like color of the
Fuji Mountains, get a natural look in 
your place.

AC5-33

191 mm

12
00

 m
m

Pl
an

k AC4-32

189 mm

11
95

 m
m

Pl
an

k AC4-32
AC5-33

191 mm

12
00

 m
m

Pl
an

k AC4-32

189 mm

11
95

 m
m

Pl
an

k AC4-32

Katalogdaki renk ve gerçek 
ürün rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the 
catalog may differ on actual 
products.

Katalogdaki renk ve gerçek 
ürün rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the 
catalog may differ on actual 
products.
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tibet 
Evinizde mistik atmosfer
yer kaplasın.
 
Asya’nın topraklarından 
ilham alan Tibet ile doğa 
ayaklarinizin altinda.

Let your house have a mystical
atmosphere. 

Inspired by the lands of Asia, 
nature is just under your feet 
with Tibet.

altay
Estetiğin doruk noktasına ulaşın.
 
Altın, demir, bakırla dolu
sıradağların zengin renginden
ilham alan Altay, farklı bir 
görünüme ayak basmanızı 
sağlayacak.

Reach to peak of aesthetics. 

Inspired from the rich color of the chain of 
mountains full of gold, iron and copper, 
Altay will let you to experience a different 
view in your place reminding of red color. 

AC5-33

191 mm

12
00

 m
m

Pl
an

k AC4-32

189 mm

11
95

 m
m
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k AC4-32
AC5-33

191 mm

12
00
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Katalogdaki renk ve gerçek 
ürün rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the 
catalog may differ on actual 
products.

Katalogdaki renk ve gerçek 
ürün rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the 
catalog may differ on actual 
products.
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everest
Zirvelerden gelen doğallık.
 
Bulutların arasından sıyrılan 
dağın renk bütünlüğünden ilham 
alan Everest ile mekanlarınızda 
hayal ettiğiniz görünümün zirve 
noktasına ulaşacaksınız. 

Naturalness, coming from the summits.

Everest Series, inspired from the color 
integrity of the mountain emerging 
between clouds will enable you to reach to 
peak of the view that you have dreamed in 
your place. 

toros
Mekanlarınıza görkem katın.
 
Çeşit çeşit bitki türünün renk 
paletini içinde barından Toros, 
mekanlarınnıza görkemli bir 
görünüm kazandıracak.

Add glory in your house. 

By containing the color palette of various 
plant species, Toros Series will make your 
house to have a magnificent view. 

AC5-33
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AC5-33

191 mm
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189 mm
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Katalogdaki renk ve gerçek 
ürün rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the 
catalog may differ on actual 
products.

Katalogdaki renk ve gerçek 
ürün rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the 
catalog may differ on actual 
products.
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TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS STANDART / 
STANDART SONUÇLAR / RESULTS

Elemanlar arası kalınlık farkı
Thickness difference between elements EN 13329 T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

T average< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

Aşınma dayanımı
Abrasion Resistance EN 438 Devir>4000

Cycle>4000

Elemanın baş kısım gönye sapması
Deviation from squareness of element EN 13329 Q max< 0,2mm 

Yüzey tabakasının uzunluğu
Length tolerance EN 13329 1<1500mm 1 fark<0,5mm

1<1500mm 1 difference<0,5mm

Yüzey tabakasının genişliği
Width tolerance EN 13329 W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm

W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm

Kılıcına dönme miktarı
Edgewise bending EN 13329 0,30 mm

Elemanın yüzey düzgünlüğü
Surface smoothness EN 13329

Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 
içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00

Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 
concave <%0,50 fl convex <%1,00

Elemanlar arası açıklık
Space between elements EN 13329 O ortalama<0,15mm o max 0,15mm

O average<0,15mm o max 0,15mm

Elemanlar arası yükseklik farkı
Height difference between elements EN 13329 H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm

H average< 0,10mm H max<0,15mm

Yüzey sağlamlığı
Surface soundness EN 13329 >1 N/mm²

Çizilme mukavemeti (N)
Scratch resistance EN 438 >3,5 

Solma dayanımı (UV)
UV resistance EN ISO105 Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli

Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6 

Çarpma mukavemeti
Impact resistance EN 13329 32. sınıf için IC2

IC2 for 32th class

Koltuk tekerleği etkisi
Determination of the effect of a castor chair EN 425 Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak

No change or damage on appearance should occur

Mobilya ayağı etkisi
Determination of the effect of a castor furniture EN 424 Görülebilir zarar olmamalıdır.

No visible damage should occur

Sıcak kaplara dayanıklılık
Resistance to hot pots EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Sigara ateşine karşı dayanıklılık
Resistance to cigarette burns fire EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Su buharına karşı dayanıklılık
Resistance to water vapor EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Leke tutmaya karşı dayanıklılık
Stain resistance EN 13329 Sınıf 5 / Class 5

24 saat suda şişme
24 hours swelling in thickness EN 13329 <%18

Yoğunluk
Density EN 323 850-900 kg/m³

Eğilme dayanımı
Bending strenght EN 317 40 N/mm²

Elastikiyet modülü
Modulus of elasticity EN 310 3500 N/mm²

Çekme dayanımı
Vertical internal bond EN 319 ≥1,2 N/mm²

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS STANDART / 
STANDART SONUÇLAR / RESULTS

Elemanlar arası kalınlık farkı
Thickness difference between elements EN 13329 T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

T average< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

Aşınma dayanımı
Abrasion Resistance EN 438 Devir>6000

Cycle>6000

Elemanın baş kısım gönye sapması
Deviation from squareness of element EN 13329 Q max< 0,2mm 

Yüzey tabakasının uzunluğu
Length tolerance EN 13329 1<1500mm 1 fark<0,5mm

1<1500mm 1 difference<0,5mm

Yüzey tabakasının genişliği
Width tolerance EN 13329 W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm

W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm

Kılıcına dönme miktarı
Edgewise bending EN 13329 0,30 mm

Elemanın yüzey düzgünlüğü
Surface smoothness EN 13329

Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 
içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00

Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 
concave <%0,50 fl convex <%1,00

Elemanlar arası açıklık
Space between elements EN 13329 O ortalama<0,15mm o max 0,15mm

O average<0,15mm o max 0,15mm

Elemanlar arası yükseklik farkı
Height difference between elements EN 13329 H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm

H average< 0,10mm H max<0,15mm

Yüzey sağlamlığı
Surface soundness EN 13329 >1,25 N/mm²

Çizilme mukavemeti (N)
Scratch resistance EN 438 >3,5 

Solma dayanımı (UV)
UV resistance EN ISO105 Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli

Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6 

Çarpma mukavemeti
Impact resistance EN 13329 33. sınıf için IC3

IC3 for 33th class

Koltuk tekerleği etkisi
Determination of the effect of a castor chair EN 425 Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak

No change or damage on appearance should occur

Mobilya ayağı etkisi
Determination of the effect of a castor furniture EN 424 Görülebilir zarar olmamalıdır.

No visible damage should occur

Sıcak kaplara dayanıklılık
Resistance to hot pots EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Sigara ateşine karşı dayanıklılık
Resistance to cigarette burns fire EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Su buharına karşı dayanıklılık
Resistance to water vapor EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Leke tutmaya karşı dayanıklılık
Stain resistance EN 13329 Sınıf 5 / Class 5

24 saat suda şişme
24 hours swelling in thickness EN 13329 <%18

Yoğunluk
Density EN 323 850-900 kg/m³

Eğilme dayanımı
Bending strenght EN 317 40 N/mm²

Elastikiyet modülü
Modulus of elasticity EN 310 3500 N/mm²

Çekme dayanımı
Vertical internal bond EN 319 ≥1,2 N/mm²
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alp

everest

tibet
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altay

pamir

fuji

toros

SINIFI / CLASS

KONUTLARDA / HOUSES OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low Orta /
Medium Yoğun / High Az / Low Orta / 

Medium Yoğun / High

 Aşınma sınıfları
Abrasion classes

21 22 23 31 32 33

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value > 900 >1500 >2000 >4000 >6000

PAKET İÇİ ADET/
UNITS PER PACKAGE: 8

PAKET/
PACKAGE m2: 1,8336

PAKET İÇİ AĞIRLIK/
WEIGHT PER PACKAGE:  

13,20 KG

SINIFI / CLASS

KONUTLARDA / HOUSES OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low Orta /
Medium Yoğun / High Az / Low Orta / 

Medium Yoğun / High

 Aşınma sınıfları
Abrasion classes

21 22 23 31 32 33

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value > 900 >1500 >2000 >4000 >6000

PAKET İÇİ ADET/
UNITS PER PACKAGE: 6

PAKET/
PACKAGE m2: 1,3551

PAKET İÇİ AĞIRLIK/
WEIGHT PER PACKAGE:  

12,20 KG

SINIFI / CLASS

KONUTLARDA / HOUSES OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low Orta /
Medium Yoğun / High Az / Low Orta / 

Medium Yoğun / High

 Aşınma sınıfları
Abrasion classes

21 22 23 31 32 33

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value > 900 >1500 >2000 >4000 >6000

PAKET İÇİ ADET/
UNITS PER PACKAGE: 6

PAKET/
PACKAGE m2: 1,3551

PAKET İÇİ AĞIRLIK/
WEIGHT PER PACKAGE:  

14,60 KG

V
mm 24

20
V

mm
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5

V
mm 24
mm
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10 MM 
FLOORING
PARKE

VTS EN
13329+A1
Standard�na göre
test edilmiştir.

mm
AC4�32

TS EN
13329+A1
Standard�na göre
test edilmiştir.

mm
AC4�32

Hayata güzellik ve doğallık katmak için, 
AGT CONCEPT 10 mm Parke.

Concept Parke, trend yaratan dekorlara ve 
desenlere sahip olmasının yanı sıra, kolay kilit 
sistemi ile uygulama kolaylığı sağlıyor. Farklı dekor 
seçeneklerine sahip AGT süpürgelikleri ile mekanlara 
zenginlik katıyor, diğer AGT ürünleriyle mükemmel bir 
uyum yakalıyor.

AGT flooring adds beauty and nature to life. 
Concept Flooring Series has trend setting decors choices. 
With its easy lock system and compatibility with other 
AGT products, it offers an easy flooring installation.
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Tasarım sürecinde birçok aşama vardır.
Biri de fikirlerin yaratım sürecidir. 
Concept Scala, işte böyle bir sürecin eseridir.

In designing process, there are many steps.
One of them is creativity. Concept Scala is created as 
such a work of art. 

Pl
an

k

155 mm

10 mm

12
00

 m
m

AC4-32

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V

concept
moderna
İyi bir tasarım, özellikleriyle iyi bir yaşam vaat 
ederken, renkleriyle göz zevkine hitap eder. 
Concept Moderna, sizi her yönüyle mutlu eder.

A good design promises a good life with its features, 
and appeals to the eye. Concept Moderna makes 
you happy to the core. 

Pl
an

k

155 mm

10 mm

12
00

 m
m

AC4-32

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V
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concept
dorino
Tasarım, kültürleri yansıtan bir dünya turu 
gibidir. Concept Dorino ile İtalya’nın havasını 
evinizde hissedebilirsiniz. 
Designing is such a world tour that reflects cultures. 
Feel Italian fashion in your house with Concept Dorino.

Pl
an

k

155 mm

10 mm

12
00

 m
m

AC4-32

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V

concept
centro
Yaşamın merkezi ev, modanın merkezi 
Milano’dur. Moda yolculuğundan adını alan 
Concept Centro’yla tanışın. 
The center of life is home, and the center of fashion is 
Milano. Meet Concept Centro that is inspired by 
a fashion journey. 

Pl
an

k

155 mm

10 mm

12
00

 m
m

AC4-32

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V
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concept
casella
Renkler, duyguları yönetir. 
Concept Casella’nın adı Milano yolculuğundan, 
rengi şehrin doğasından gelir. 
Colors lead emotions. Concept Casella took its name from 
a Milano journey, and its color from nature of the city.

Pl
an

k

155 mm

10 mm

12
00

 m
m

AC4-32

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V

concept
loreto
Moda yolculuğu, tasarımın ilk çizgisiyle başlar. 
Concept Loreto da, moda şehri Milano’nun yolculuk 
duraklarından biri olan Loreto’dan adını alır. 
Fashion journey begins with the first drawn line in designing 
process. Concept Loreto took its name from one of the 
stops in a Milano journey.

Pl
an

k

155 mm

10 mm

12
00

 m
m

AC4-32

Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi 
arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may 
differ on actual products.

V

105104



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS STANDART / 
STANDART SONUÇLAR / RESULTS

Elemanlar arası kalınlık farkı
Thickness difference between elements EN 13329 T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

T average< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

Aşınma dayanımı (AC4)
Abrasion Resistance (AC4) EN 13329 Devir>4000

Cycle>4000

Aşınma sınıfı
Abrasion Class EN 13329 32. Sınıf

32. Class

Elemanın baş kısım gönye sapması
Deviation from squareness of element EN 13329 Q max< 0,2mm 

Yüzey tabakasının uzunluğu
Length tolerance EN 13329 1<1500mm 1 fark<0,5mm

1<1500mm 1 difference<0,5mm

Yüzey tabakasının genişliği
Width tolerance EN 13329 W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm

W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm

Kılıcına dönme miktarı
Edgewise bending EN 13329 0,30 mm

Elemanın yüzey düzgünlüğü
Surface smoothness EN 13329

Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 
içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00
Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 
concave <%0,50 fl convex <%1,00

Elemanlar arası açıklık
Space between elements EN 13329 O ortalama<0,15mm o max 0,15mm

O avergae<0,15mm o max 0,15mm

Elemanlar arası yükseklik farkı
Height difference between elements EN 13329 H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm

H avergae< 0,10mm H max<0,15mm

Yüzey sağlamlığı
Surface soundness EN 13329 S>1 N/mm²

Solma dayanımı (UV)
UV resistance EN ISO105

Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 
6 için yeterli
Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6 

Çarpma mukavemeti
Impact resistance EN 13329 IC2

Koltuk tekerleği etkisi
Determination of the effect of a castor chair EN 425 Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak

No change or damage on appearance should occur

Çizilme mukavemeti (N)
Scratch resistance (N) EN438-2 >4N

CONCEPT PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER / 
CONCEPT FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

Mobilya ayağı etkisi
Determination of the effect of a castor furniture EN 424 Görülebilir zarar olmamalıdır.

No visible damage should occur

Sıcak kaplara dayanıklılık
Resistance to hot pots EN 438-2 Sınıf 4 / Class 4

Sigara ateşine karşı dayanıklılık
Resistance to cigarette burns fire EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Su buharına karşı dayanıklılık
Resistance to water vapor EN 438-2 Sınıf 4 / Class 4

Leke tutmaya karşı dayanıklılık
Stain resistance EN 438-2 Sınıf 5 / Class 5

24 saat suda şişme
24 hours swelling in thickness EN 13329 <%18

Yoğunluk
Density EN 323 870 kg/m³

Eğilme dayanımı
Bending strenght EN 317 40 N/mm²

Elastikiyet modülü
Modulus of elasticity EN 310 3500 N/mm²

Çekme dayanımı
Vertical internal bond EN 319 ≥1,20 N/mm²

    AŞINMA SINIFLARI / ABRASION CLASSES

 Concept Parke
Concept Flooring

KONUTLARDA / HOUSES OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low Orta /
Medium

Yoğun / 
High Az / Low Orta / 

Medium
Yoğun / 

High

21 22 23 31 32 33

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

PAKET İÇİ ADET/
UNITS PER PACKAGE: 8

PAKET/
PACKAGE m2: 1,4880

PAKET İÇİ AĞIRLIK/
WEIGHT PER PACKAGE:  

13,40 KG
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moderna

scala

loreto

dorino

centro

casella

Concept Dekorlar/
Concept Decors

Concept için önerilen 
süpürgelik renkleri / 
Skirting color suggestions for Concept

soft touch 
yeni gri/
soft touch new 
grey

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

hg metalik 
antrasit/
hg metallic 
anthracite

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch 
fırtına gri/
soft touch 
storm grey

soft touch
mocca

soft touch
mocca

soft touch
mocca

soft touch
mocca

beyaz meşe/
white oak

ılgaz meşe/
ılgaz oak

ılgaz meşe/
ılgaz oak

niksar ceviz / 
niksar walnut

kanyon meşe/
canyon oak

antalya çam/ 
antalya pine

antalya çam/ 
antalya pine

trend meşe/
trend oak

trend meşe/
trend oak

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

soft touch 
siyah/
soft touch 
black

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

soft touch 
kaya gri/ 
soft touch 
stone grey

moderna
109108



Doğal mı insan üretimi mi?

Natural or man-made?

İnsan üretimi ve doğal arasındaki denge beni her zaman meraklandırmıştır.
Ben de, doğal ahşap desenlerini kullanmak yerine,  insanın yaratıcılığı ile 
doğanın güzelliğinin bir araya gelmesinden ilham aldım.

Doğanın ve tasarımın en iyi yanlarını bir araya getirdim: koleksiyonumda 
sıcak renkler, zengin dokular, geometrik olmayan organik desenler ve ahşaba 
ait doğal özellikler ile, özgün desenler ve geniş yelpazedeki renk çeşitliliği, 
insan üretimi ürünlerin özellikleri birlikte yer almaktadır. 

Desenler, derinlik ve zenginlik hissi yaratılmak üzere tasarlandı.
Peki bu koleksiyonlar doğal mı,  insan üretimi mi?
Ben “doğanın ilhamı ve tasarımın birlikteliği” olduklarına inanıyorum.

I am always intrigued by the balance between artificial and natural.
Instead of using natural wood patterns, I was inspired by human creativity 
and the beauty of nature.

I combined the best of both worlds: my collection has the natural quality of 
wood, like warm colors, rich texture, and non-geometric, organic patterns, 
plus all qualities of man-made products, like creative patterns and wide 
variations of colors.  

The patterns are designed to create a sense of depth and richness. 
So, are these collections natural or man-made?
I like to think they are combination of nature inspiration and creative design.

by Defne Koz
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SPARK
Doğal ahşap damarlarını geometrik çizgilerle bir araya 
getiren zengin bir desen. 

Sonuç; bir tür mozaik şeklinde düzenlenmiş, organik ve düz 
desenlerin oluşturduğu bir denge. 

Daha çok mimarın güçlü kişiliğe sahip bir desen uygulamak 
istediği geniş odalarda ya da otel lobisi gibi yerlerde geniş 
ve etkileyici bir zemin kaplama için mükemmel bir tercih.

A rich pattern that combines the veins of a natural wood 
with geometric lines.

The result is a balance of organic and straight patterns, 
arranged in a kind of mosaic.

It is great for use in large, expressive flooring, like a large 
room, or a hotel lobby, wherever the architect wants a 
pattern with a strong personality.
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SPARK
BROWN

SPARK
CREAM
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SPARK
CAFE

SPARK
GREY
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Doğal damarlara benzeyen yumuşak ve sakin bir desen olsa da 
aslında damarlar bir parametrik bilgisayar programı tarafından 
oluşturuldu. Damarların şeklini ve yoğunluğunu bir bilgisayar 
programı ile ayarlayabildiğim için, aslında ahşabın “beyni olan bir 
ağaçtan” geldiğini söyleyebiliriz.  

Bliss, ışığın yansımasıyla değişen ipeğin dokusuna benzerliği ile 
sakin ve huzurlu bir zihne hitap eden ve zengin bir zemin kaplama 
isteyen mimarlar için oldukça uygun. 

A soft, calm pattern that has a direct reference to natural veins, but the 
veins are actually generated by a parametric computer program. It is 
as if this wood came from a ‘tree with a brain’, because I was able 
to adjust shape and density of the veins with a computer program. 

Bliss is very suitable for architects who want a rich floor covering with 
a resemblance to the texture of silk that changes with the reflection of 
light and which appeal to a calm and peaceful mind.

BLISS
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BLISS
BROWN

BLISS
CREAM
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BLISS
BITTER

BLISS
GREY

127126



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS STANDART / 
STANDART SONUÇLAR / RESULTS

Elemanlar arası kalınlık farkı
Thickness difference between elements EN 13329 T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

T average< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

Aşınma dayanımı (AC4)
Abrasion Resistance (AC4) EN 13329 Devir>4000

Cycle>4000

Aşınma sınıfı
Abrasion Class EN 13329 32. Sınıf

32. Class

Elemanın baş kısım gönye sapması
Deviation from squareness of element EN 13329 Q max< 0,2mm 

Yüzey tabakasının uzunluğu
Length tolerance EN 13329 1<1500mm 1 fark<0,5mm

1<1500mm 1 difference<0,5mm

Yüzey tabakasının genişliği
Width tolerance EN 13329 W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm

W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm

Kılıcına dönme miktarı
Edgewise bending EN 13329 0,30 mm

Elemanın yüzey düzgünlüğü
Surface smoothness EN 13329

Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 
içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00
Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 
concave <%0,50 fl convex <%1,00

Elemanlar arası açıklık
Space between elements EN 13329 O ortalama<0,15mm o max 0,15mm

O avergae<0,15mm o max 0,15mm

Elemanlar arası yükseklik farkı
Height difference between elements EN 13329 H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm

H avergae< 0,10mm H max<0,15mm

Yüzey sağlamlığı
Surface soundness EN 13329 S>1 N/mm²

Solma dayanımı (UV)
UV resistance EN ISO105

Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 
6 için yeterli
Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6 

Çarpma mukavemeti
Impact resistance EN 13329 IC2

Koltuk tekerleği etkisi
Determination of the effect of a castor chair EN 425 Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak

No change or damage on appearance should occur

Çizilme mukavemeti (N)
Scratch resistance (N) EN438-2 >4N

BLISS
Mobilya ayağı etkisi
Determination of the effect of a castor furniture EN 424 Görülebilir zarar olmamalıdır.

No visible damage should occur

Sıcak kaplara dayanıklılık
Resistance to hot pots EN 438-2 Sınıf 4 / Class 4

Sigara ateşine karşı dayanıklılık
Resistance to cigarette burns fire EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Su buharına karşı dayanıklılık
Resistance to water vapor EN 438-2 Sınıf 4 / Class 4

Leke tutmaya karşı dayanıklılık
Stain resistance EN 438-2 Sınıf 5 / Class 5

24 saat suda şişme
24 hours swelling in thickness EN 13329 <%18

Yoğunluk
Density EN 323 870 kg/m³

Eğilme dayanımı
Bending strenght EN 317 40 N/mm²

Elastikiyet modülü
Modulus of elasticity EN 310 3500 N/mm²

Çekme dayanımı
Vertical internal bond EN 319 ≥1,20 N/mm²

    AŞINMA SINIFLARI / ABRASION CLASSES

 Bliss Parke
Bliss Flooring

KONUTLARDA / HOUSES OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low Orta /
Medium

Yoğun / 
High Az / Low Orta / 

Medium
Yoğun / 

High

21 22 23 31 32 33

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

PAKET İÇİ ADET/
UNITS PER PACKAGE: 6

PAKET/
PACKAGE m2: 1,5980

PAKET İÇİ AĞIRLIK/
WEIGHT PER PACKAGE:  

14,50 KG

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan 
gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

mm 24
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TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS STANDART / 
STANDART SONUÇLAR / RESULTS

Elemanlar arası kalınlık farkı
Thickness difference between elements EN 13329 T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

T average< 0,50 mm t max-t min<0,50  mm

Aşınma dayanımı (AC4)
Abrasion Resistance (AC4) EN 13329 Devir>4000

Cycle>4000

Aşınma sınıfı
Abrasion Class EN 13329 32. Sınıf

32. Class

Elemanın baş kısım gönye sapması
Deviation from squareness of element EN 13329 Q max< 0,2mm 

Yüzey tabakasının uzunluğu
Length tolerance EN 13329 1<1500mm 1 fark<0,5mm

1<1500mm 1 difference<0,5mm

Yüzey tabakasının genişliği
Width tolerance EN 13329 W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm

W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm

Kılıcına dönme miktarı
Edgewise bending EN 13329 0,30 mm

Elemanın yüzey düzgünlüğü
Surface smoothness EN 13329

Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 
içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00
Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 
concave <%0,50 fl convex <%1,00

Elemanlar arası açıklık
Space between elements EN 13329 O ortalama<0,15mm o max 0,15mm

O avergae<0,15mm o max 0,15mm

Elemanlar arası yükseklik farkı
Height difference between elements EN 13329 H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm

H avergae< 0,10mm H max<0,15mm

Yüzey sağlamlığı
Surface soundness EN 13329 S>1 N/mm²

Solma dayanımı (UV)
UV resistance EN ISO105

Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 
6 için yeterli
Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6 

Çarpma mukavemeti
Impact resistance EN 13329 IC2

Koltuk tekerleği etkisi
Determination of the effect of a castor chair EN 425 Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak

No change or damage on appearance should occur

Çizilme mukavemeti (N)
Scratch resistance (N) EN438-2 >4N

SPARK
Mobilya ayağı etkisi
Determination of the effect of a castor furniture EN 424 Görülebilir zarar olmamalıdır.

No visible damage should occur

Sıcak kaplara dayanıklılık
Resistance to hot pots EN 438-2 Sınıf 4 / Class 4

Sigara ateşine karşı dayanıklılık
Resistance to cigarette burns fire EN 13329 Sınıf 4 / Class 4

Su buharına karşı dayanıklılık
Resistance to water vapor EN 438-2 Sınıf 4 / Class 4

Leke tutmaya karşı dayanıklılık
Stain resistance EN 438-2 Sınıf 5 / Class 5

24 saat suda şişme
24 hours swelling in thickness EN 13329 <%18

Yoğunluk
Density EN 323 870 kg/m³

Eğilme dayanımı
Bending strenght EN 317 40 N/mm²

Elastikiyet modülü
Modulus of elasticity EN 310 3500 N/mm²

Çekme dayanımı
Vertical internal bond EN 319 ≥1,20 N/mm²

    AŞINMA SINIFLARI / ABRASION CLASSES

 Spark Parke
Spark Flooring

KONUTLARDA / HOUSES OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low Orta /
Medium

Yoğun / 
High Az / Low Orta / 

Medium
Yoğun / 

High

21 22 23 31 32 33

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

PAKET İÇİ ADET/
UNITS PER PACKAGE: 6

PAKET/
PACKAGE m2: 1,3680

PAKET İÇİ AĞIRLIK/
WEIGHT PER PACKAGE:  

14,80 KG

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan 
gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.
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Overlay: Top layer protects laminate flooring from scratches.
Decor Paper: Decorative layer, which gives different 
alternative colours and designs to laminate flooring.
HDF: High density fiberboard.
Balance Paper: Bottom layer, which protects from humidity 
and distortion, provides stabilization.

Üst Kaplama: Laminat parkeyi çizilmeden koruyan en 
üst katmandır.
Dekor Kağıdı: Laminat parkeye sonsuz renk ve desen 
özelliği verebilen dekoratif tabakadır.
HDF: Yüksek yoğunlukta lif levha tabakasıdır.
Balans Kağıdı: Stabilizasyonu sağlayan, nemden ve 
çarpılmadan koruyan tabakadır.

AGT PARKENİN YAPISI / AGT LAYERS FLOORING

HIZLI VE KOLAY
MONTAJ /

FAST AND EASY
ASSEMBLY

UV IŞINLARINA
DAYANIKLI /

RESISTANT TO UV 
RAYS

ÇEVRE 
DOSTU /

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

MOBİLYA AYAKLARI
AŞINDIRMAZ /

RESISTANT TO FURNITURE
WHEEL ABRASION 

TAŞIYICI LEVHA,
YÜKSEK YOĞUNLUKLU

LİF LEVHA /
BASE PANEL, HIGH

DENSITY FIBERBOARD 

KOLAY TEMİZLENİR,
HİJYENİKTİR /

EASILY CLEANED
MAINTAINED AND HYGENIC

NOKTASAL DARBELERE
DAYANIKLI /

RESISTANT TO POINT 
STRIKES  

LEKELERDEN
ETKİLENMEZ /
NOT AFFECTED

BY STAINS 

ÇİZİLMEYE
DAYANIKLI /
RESISTANT TO

SCRATCH 

HDF 
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AGT Süpürgelikler, AGT Parkeler ile uyum sağlar. 
Geniş renk ve model seçenekleriyle istediğiniz 
görünümü elde ederek, evinize yenilik katabilirsiniz.

AGT Skirting matches perfectly with AGT floorings. 
You can get desired look, and bring innovation to your 
home, thanks to its large color and model options. 

Yenilik isteyene: 
AGT Parke ve Süpürgelik.
For innovation chasers...
AGT Flooring and Skirting Profiles.
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Süpürgelik Modelleri İle Uyumlu Karkaslar/
Carcasses Compatible With Skirting Profiles
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AGT’den bir yenilik daha.
Mobil uygulamamız yayında!

One More Innovation from AGT.
Our Mobile App is Online!
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Merkez   Head Office
Organize Sanayi Bölgesi 
3. Kısım, 35. Cadde, 07190 
Döşemealtı, Antalya, Türkiye
Tel: +90 242 249 17 17
Fax: +90 242 249 17 27
agt @agt.com.tr

İstanbul Ofis   Istanbul Office
Kısıklı Mh. Alemdağ Cad. No: 36 
34693 Çamlıca, İstanbul, Türkiye
Tel : +90 216 344 82 48
Fax : +90 216 316 82 48
istanbul@agt.com.tr


